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Zamawiający: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej 

Ul. Duchnicka 3 

01-796 Warszawa 

Wykonawca:  

...........................................  

...........................................  

...........................................  

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez:  

...........................................  

...........................................  

...........................................  

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)                            

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU 

PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa dwóch 

komór do azotowania jarzeniowego”, znak sprawy: SZ.26.3.2021, prowadzonego 

przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej z siedzibą 

 w Warszawie (01-796), przy ulicy Duchnickiej 3 

(NIP 525 283 87 45, REGON 387136113): 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Za-

mawiającego w Ogłoszeniu o Zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówie-

nia. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 

ust. 1  ustawy Pzp. 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 

ust. 1 pkt. 4, 5 i 7  ustawy Pzp . 
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Jednocześnie oświadczam, że  w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 

2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

..................................................., dnia ............................... r.                              

                      (miejscowość)                                            

               

        

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

UWAGA 

Zgodnie z art. 273 ust. 2 ustawy PZP, oświadczenie to wykonawca dołącza do oferty w 

odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe 

oświadczenie składa każdy członek konsorcjum. 

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Wykonawca 

przedstawia także niniejsze oświadczenie podmiotu trzeciego, w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

        

 

 

                                                                    ……….…................................................ 

                                                                     podpis osoby uprawnionej do                              

reprezentacji Wykonawcy (podpis 

kwalifikowany lub podpis zaufany lub 

podpis osobisty) 

 

 

* Nie potrzebne skreślić 


